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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050Z.34.2018 

Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 27 lutego 2018 r.  
 

R  E  G  U  L  A  M  I  N 
 

 
PUBLICZNEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO ( LICYTACJI ) NA ODDANIE W DZIERŻAWĘ 

NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. SKŁADOWEJ 3 W NOWYM TARGU  
 
 

Przedmiot przetargu:  
Nieruchomość oznaczona jako działka o nr ewid. 10232/10 i część działki ewid. nr 10233/2 

stanowi własność Gminy Miasta Nowy Targ i opisana jest w KW nr NS1T/00067742/4 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu Wydział V Ksiąg Wieczystych. 

Nieruchomość zabudowana: hala produkcyjna z zapleczem – 618,90 m
2
, pom. biurowe – 96 m

2
, 

plac składowy – 1289 m
2
. Pomieszczenia wyposażone są w instalację elektryczną, c.o.(lokalną) 

i kanalizacyjną oraz wodociągową (podlicznik). 

Okres dzierżawy 10 lat. 

 

§ 1 
1. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa, której skład osobowy wyznacza Burmistrz 

Miasta Nowy Targ.  

2. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz 

osoby bliskie tym osobom. 

3. Przez osoby bliskie rozumie się osoby pozostające w związku małżeńskim, w stosunku 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

bocznej do drugiego stopnia oraz osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli 

z oferentami, jego zastępcami prawnymi lub członkami organów zarządzających lub organów 

nadzorczych oferentów.  

4. Przetarg odbywa się w miejscu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu. 

 

§ 2 
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne (firmy), pod warunkiem, że 

w określonym terminie i w określonej formie wniosą wadium w wysokości 2.000,00 zł 

(słownie: dwa tysiące złotych). 

2. Termin oraz forma wniesienia wadium zostaną ustalone w ogłoszeniu o przetargu. 

3. Cena wywoławcza – 4.000 zł netto. 

4.   Ustala się 10 - letni okres dzierżawy. 

5.   Najistotniejsze założenia do umowy dzierżawy: 

    1) Obowiązki dzierżawcy: 

a) zawarcie we własnym zakresie wszystkich umów na dostawy mediów i ponoszenie ich 

kosztów przez cały okres dzierżawy, (ogrzewanie pomieszczeń we włanym zakresie),  

b) utrzymanie budynków w należytym stanie technicznym, 

c) dokonywanie we własnym zakresie wszelkich robót remontowych i modernizacyjnych, 

d)  terminowe płacenie czynszu, 

2) Czynsz waloryzowany będzie co roku wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług za 

poprzedni rok kalendarzowy, publikowanym przez GUS. 

3) Umowa zawarta będzie od dnia 1 kwietnia 2018 r. 

4) Dzierżawca oświadcza, że nie będzie występował z roszczeniami o zwrot nakładów 

poczynionych na przedmiot dzierżawy z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania umowy 

dzierżawy, a prawo do tych nakładów z tą chwilą przejdzie na Wydzierżawiającego. 

5) Kwestię rozwiązania umowy dzierżawy reguluje kodeks cywilny. 

6) Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu do depozytu zabezpieczenie finansowe 

w wysokości dwumiesięcznej kwoty czynszu łącznie z podatkiem VAT, lub złoży 

Wydzierżawiającemu zabezpieczenie finansowe w postaci blokady rachunku bankowego 
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dzierżawcy na rzecz  Wydzierżawiającego w kwocie stanowiącej równowartość 

dwumiesięcznego czynszu dzierżawy łącznie z podatkiem VAT. Zabezpieczenie finansowe 

powinno być złożone do 14 dni od zawarcia umowy. 
 

§ 3 

1. Ogłoszenie przetargu następuje co najmniej na czternaście dni przed planowanym 

przetargiem na stronie internetowej Urzędu Miasta www.nowytarg.pl i przez wywieszenie 

ogłoszeń na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta – tj. w sposób zwyczajowo 

przyjęty oraz przez zamieszczenie wyciągu z ogłoszenia w prasie lokalnej.  

2. W ogłoszeniu określa się: nazwę i siedzibę organizatora przetargu, czas i miejsce 

przetargu, określenie przedmiotu przetargu, czasokres dzierżawy, informację o możliwości 

zapoznania się z warunkami przetargu, wysokość wadium i termin jego wpłacenia, 

pouczenie o skutkach uchylania się od zawarcia umowy dzierżawy, zastrzeżenie, że 

z ważnych powodów organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg podając 

niezwłocznie informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości  

 

§ 4 
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden z nich zaoferuje 

co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. 

 

§ 5 
1. Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu tj. uczestnicy przetargu, przed przystąpieniem 

do niego wnoszą wadium w określonej w § 2 wysokości oraz w terminie i w formie 

ustalonych w ogłoszeniu o przetargu. 

2. W miejscu i w terminie przeprowadzenia przetargu, przed jego otwarciem każdy 

z uczestników przetargu przedstawia Komisji Przetargowej dowód wniesienia wadium oraz 

dokument tożsamości. 

3. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet 

zabezpieczenia finansowego. 

4. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przegrał przetarg zostanie zwrócone 

niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później niż przed upływem trzech 

dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub 

zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na wskazane na przez uczestnika konto. 

Wskazanie konta winno nastąpić osobiście, niezwłocznie po zamknięciu przetargu 

w Wydziale Finansowym tut. Urzędu, a w późniejszym terminie wyłącznie na pisemny 

wniosek uczestnika. 

5. Wniesienie wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. 

6. Jeżeli osoba ustalona w wyniku przetargu jako dzierżawca zrezygnuje z podpisania umowy 

lub jeśli zażąda wpisania w tej umowie treści sprzecznych z warunkami przetargu 

określonymi regulaminem, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, 

a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.  

 

§ 6 
1. Komisja Przetargowa przed otwarciem przetargu stwierdza wpłacone wadia, które winny być 

wpłacone w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu, sporządzając protokół z tej 

czynności.  

2. Przed otwarciem przetargu Komisja Przetargowa sprawdza przedłożone przez uczestników 

przetargu dowody wniesienia wadium oraz dowody tożsamości. 

3. Przetarg otwiera przewodniczący Komisji Przetargowej i przekazuje uczestnikom przetargu 

następujące informacje: 

- oznaczenie nieruchomości wg katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, 

- powierzchnię nieruchomości, 

- opis nieruchomości, 
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- przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, 

- informację o obciążeniach nieruchomości, 

- informację o zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość, 

- cenę wywoławczą netto (czynsz miesięczny netto), 

- informację o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy.  

- podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób albo nazwy firm (oferentów), które 

wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu, 

- podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób albo nazwy firm (oferentów), które nie 

zostały dopuszczone do przetargu z uzasadnieniem, 

- informację o tym, że uczestnicy przetargu decydują o wysokości zgłaszanych postąpień 

oraz że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 40,00 zł 

(czterdzieści złotych) z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, – kwota ta 

nie obejmuje podatku od towarów i usług VAT, 

- przyjmuje wyjaśnienia i oświadczenia złożone przez uczestników przetargu, 

- informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny 

dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 

3. Następnie przewodniczący Komisji Przetargowej lub osoba upoważniona rozpoczyna procedurę 

przetargową wywołując cenę wywoławczą nieruchomości. 

4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki – mimo trzykrotnego 

wywołania – nie ma dalszych postąpień.  

5. Cena zaoferowana (wywołana) przez jednego z uczestników przetargu przestaje wiązać, gdy 

inny z uczestników zaoferuje (wywoła) cenę wyższą. 

6. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący Komisji Przetargowej wywołuje trzykrotnie 

ostatnią, najwyższą cenę, po czym zamyka przetarg oraz ogłasza imię i nazwisko albo nazwę 

firmy, która wygrała przetarg. 

 

§ 7 

1. Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządza na piśmie protokół z przeprowadzonego 

przetargu, który zawiera informacje o: 

- terminie i miejscu oraz rodzaju przeprowadzonego przetargu, 

- oznaczeniu nieruchomości wg katastru nieruchomości i księgi wieczystej, 

- obciążeniach nieruchomości, 

- zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość, 

- wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów, 

- osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu wraz 

z uzasadnieniem, 

- cenie wywoławczej czynszu dzierżawy nieruchomości oraz najwyższej cenie osiągniętej 

w wyniku przeprowadzonego przetargu, 

- uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez Komisję Przetargową, 

- imieniu, nazwisku, adresie zamieszkania i numerze dowodu tożsamości osoby lub 

o nazwie i siedzibie firmy wyłonionej w przetargu jako dzierżawcy nieruchomości, 

- imionach i nazwiskach przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej obecnych 

na przetargu, 

- dacie sporządzenia protokołu. 

2. Protokół z przeprowadzonego przetargu sporządza się w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla organizatora przetargu, a jeden dla osoby 

ustalonej jako dzierżawca nieruchomości. Podpisują go przewodniczący Komisji Przetargowej 

oraz wszyscy obecni na przetargu członkowie Komisji Przetargowej, a także osoba wyłoniona 

w przetargu jako dzierżawca nieruchomości. 

3. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. 

4. Podpisany protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy 

dzierżawy.  
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§ 8 
1. Wygrywający przetarg pod rygorem utraty wadium jest zobowiązany do zawarcia umowy 

dzierżawy w terminie do 31 marca 2018 r. 

2. Przez okres pierwszego miesiąca obowiązywania umowy tj. kwiecień 2018 r., dzierżawca 

płacić będzie 50% wylicytowanego czynszu dzierżawy.  

 

§ 9 
Zastrzega się, że z ważnych powodów Burmistrz Miasta Nowy Targ może odwołać ogłoszony 

przetarg, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości wraz 

z uzasadnieniem. 

 

§ 10 
Uczestnik przetargu może w terminie 7-miu dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć 

czynności związane z jego przeprowadzeniem do Organizatora przetargu tj. Burmistrza Miasta 

Nowy Targ. 

 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 

121)  

 

 

 
Nowy Targ, dnia: 27 luty 2018 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


